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Versterkende vragen 
 

Je evalueert continu en onbewust je leven door vragen te stellen. Je database (= 

hersenen) geven altijd een antwoord in de vorm van een gedachte, een gevoel. 

Verkeerde vragen zijn vragen die niet inspirerend werken, vragen waar je een 

vervelend gevoel van krijgt.  

Vb. waarom ben ik zo dik? Doe ik het wel goed genoeg? Waarom faal ik altijd? 

Juiste vragen geven je een goed gevoel, zin in het ontdekken van het leven. 

Vb. hoe kan ik dun worden en blijven en plezier hebben in het proces? 

Hoe kan ik dit werk doen op de prettigste manier? 

Hoe kan ik succes boeken met het meeste plezier? Wat is een succesvolle actie die ik 

vandaag kan nemen? 

Als je vragen blijft stellen, komen de antwoorden altijd. Hou in gedachten dat de 

vragen bepalen hoe jij je voelt. 

Oefening 

Stel 5 vragen op die je leven tot een succes maken, die je inspireren, die je een goed 

gevoel over jezelf geven. Voel de antwoorden. Stel deze vragen 4 keer per week ’s 

ochtends zolang deze cursus duurt aan jezelf. Zo start je de dag met een gezonde 

focus. 

Dit is geen extra werk, want onbewust stel je jezelf toch vragen. Nu ga je het gewoon 

bewust doen. 

Voorbeelden van empowerende ochtendvragen (van Roy Martina & Tony Robins) 

1 Waarover ben ik in mijn leven het meest gelukkig op dit moment? (of als je dit 

moeilijk vindt: waarover zou ik in mijn leven het meest gelukkig kunnen zijn op dit 

moment?)  

Wat maakt me daarover gelukkig?  

Hoe voelt dat aan? 

2 Waarover ben ik in mijn leven ’t meest enthousiast op dit moment?  

Wat maakt me hierover enthousiast?  

Wat voor een gevoel geeft dat? 
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3 Waarop ben ik in mijn leven het meest trots op dit moment?  

Wat maakt me hierop trots?  

Wat voor een gevoel geeft dat? 

4 Waarvoor ben ik mijn leven ’t meest dankbaar op dit moment? 

Wat maakt mij hiervoor dankbaar?  

Hoe voelt dat? 

5 Waarvan geniet ik in mijn leven het meest op dit moment?  

Wat maakt mij hieraan toegewijd?  

Hoe voelt dat? 

6 Waaraan ben ik mijn leven toegewijd op dit moment?  

Wat maakt mij hieraan toegewijd en hoe voelt dat? 

7 Van wie houd ik?  

Wie houdt van mij? 

Wat maakt dat ik me geliefd voel?  

Hoe voelt dat? 

Versterkende avondvragen 

A Wat heb ik vandaag gegeven?  

Op welke manier heb ik vandaag waarde toegevoegd aan mezelf en aan 

levens van anderen? 

B Waarvan heb ik het meest genoten? 

C Wat heb ik vandaag geleerd? 

D Wie heb ik doen glimlachen? 

E Hoe heeft deze dag bijgedragen aan de kwaliteit van mijn leven? 

 


